
         
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 



         
 

 

 
 
 

 

 
گروه فنی مهندسی تعمیرات ساختمان دات کام با چشم انداز تامین تمام خدمات 

ساختمانی اعم از مسکونی ، تجاری ، صنعتی در هر دو مرحله طراحی داخلی و اجرا و با 
بهره گیری از کادری توانمند در بحث طراحی و نیروهایی متخصص و خبره در امر اجرا 

فعالیت خود را از سال 1389 آغاز کرده و با گروه مدیران و مهندسان مجرب در رشته 
های مهندسی عمران ، طراحی داخلی و دکوراسیون و مهندسی کامپیوتر تیم خودر را 
تکمیل نمود و در پروژه های ساخت و ساز ، مشارکتهای عمرانی  ، بازسازی و مقاوم 

سازی ساختمان ، طراحی و دکوراسیون ، اجرای فونداسیون و سازه های صنعتی و... با 
 صدها نمونه کار در سطح کشور جزو مجموعه های کارآمد در عرصه عمران میباشد . 

با توجه به عمر کوتاه تاسیس ، این شرکت توانسته است در طول این مدت پروژه های 
 مختلف چالش برانگیز وتخصصی را انجام دهد تا مهارت و تجربه خود را مدیریت 

 پروژه های عمرانی و ارائه راهکارهای فنی افزایش دهد.

در حال حاضر به لطف خداوند بزرگ  و زحمات گروه فنی مهندسی تعمیرات ساختمان 
دات کام ، این شرکت به عنوان یکی از پیمانکاران عمرانی در بخش کلیه خدمات 

ساختمانی نقش بسیار مهمی ایفا می کند و قابل مشاهده از طریق آدرس اینترنتی در 
رده های اول موتور جستجو گر گوگل می باشد ، همچنین از طریق فضاهای مجازی 

 دیده می شود . 



         
 

 

 
 
 

 

 نام شرکت : ساختمان گستر پایتخت 

 نام تجاری شرکت : گروه فنی مهندسی تعمیرات ساختمان دات کام

 نوع شرکت : سهامی خاص

 نوع مالکیت : خصوصی 

 آغاز فعالیت : سال 1389

 زمینه فعالیت : عمران

 آدرس شرکت : بزرگراه فتح ، خیابان خلیج فارس ، خیابان فالح زاده ، پالک 161

 تلفن : 02166256378

 موبایل: 09125724074

 نشانی :

www.tamiratesakhteman.com 

 پست الکترونیکی: 

info@tamiratesakhteman.com 

 آدرس اینستاگرام :

www.tamiratesakhteman.co 

 

http://www.tamiratesakhteman.com/
mailto:info@tamiratesakhteman.com
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 مدیر عامل و رئیس هیت مدیره شرکت :    سرکار خانم فاطمه بهاری نژاد  

 میزان تحصیالت :     1- لیسانس رشته مدیریت بازرگانی 

                            2- دارای مدرک بین المللی و جامع طراحی و دکوراسیون داخلی

                    
............................................................................................................... 

  

 مشاور و مدیر پروژه ، نظارت و اجرا :        جناب آقای محمد عیسی نژاد 

میزان تحصیالت :      لیسانس رشته مهندسی عمران و عضو سازمان نظام مهندسی 
 کشور

                  
............................................................................................................... 

 

 مدیر فناوری و اطالعات  شرکت :             جناب آقای مسعود موالیی  

 میزان تحصیالت :     لیسانس رشته مهندسی کامپیوتر  



         
 

 

 
 
 

 

 

اهم اهداف شرکت فنی مهندسی تعمیرات ساختمان دات کام که از اعتقادات و تعهدات 
 برخاسته است عبارتند از :

 اعتقاد و اعتماد ، صداقت و درستکاری 

 تعهد و مسئولیت پذیری ، جدیت و پشتکاری 

 جلب رضایت مشتری ، رعایت نظم و آداب 

 مشاوره و بازدید رایگان از پروژه  

 استقرار مهندسین در پروژه 

 سطح مهارت باالی متخصصین

 کیفیت مصالح  

 ساعات کاری متداول حتی روزهای تعطیل

 پیشنهاد قیمت منصفانه

 گارانتی و زمانبندی  پروژه  

 پوشش سراسر مناطق 22 گانه تهران 

 اجرای پروژه در دیگر استانها

 نظافت محیط کار در انتهای پروژه 

 



         
 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 تالش روز افزون گروه ما همیشه در این راستا بوده که :
 در جایگاه یک پیمانکار قابل احترام و اطمینان باشیم و خدمات خود را با داشتن 

 نیروهای متخصص و مجرب فراتر از انتظار مشتریان انجام دهیم . 

ماموریت ما دستیابی به پروژه های بزرگ عمرانی با یک قیمت رقابتی ،  بکارگیری  یک 
گروه تخصصی ، مجرب و قابل اطمینان ، انجام خدمات صفر تا صد ساختمانی و 

عمرانی در حوزه مسکونی ، تجاری و صنعتی ، اجرای پروژه در یک بازه زمانی مشخص 
و در نهایت ، تحویل پروژه با کیفیتی رضایت بخش و قابل قبول می باشد .  



         
 

 

 
 
 

 

 بازسازی ساختمان

 تعمیر ساختمان

 بنایی و گچکاری 

 کف سازی ، کاشی کاری و سرامیک 

 کف پوش 

 دیوارکوب و دیوار پوش 

 نقاشی ساختمان

 کاغذ دیواری 

 کابینت 

 عایق کاری

 اجرای آسفالت

 

 

 

 

 



         
 

 

 
 
 

 

 

خاکبرداری و احداث سیلوی سبوس .......................................... کارخانه آرد خوشه فارس 
 درشیراز 

 خاکبرداری و احداث سیلوی آرد................................................... کارخانه آرد خوشه فارس 

 خاکبرداری و احداث ساختمان اداری ..................................... کارخانه آرد خوشه فارس

 خاکبرداری و احداث ساختمان آزمایشگاه ..................................... کارخانه آرد خوشه فارس 

 اجرای فونداسیون ساختمان تولید............................ کارخانه آرد خوشه فارس

 خاکبرداری و احداث سیلوی سبوس ...................................... کارخانه آرد آباده طشک در آباده

 خاکبرداری و احداث سیلوی آرد................................................... کارخانه آرد آباده طشک 

 خاکبرداری و احداث سیلوی سبوس .......................................... کارخانه آرد مانا در هشتگرد 

 خاکبرداری و احداث سیلوی آرد................................................... کارخانه آرد مانا در هشتگرد

 خاکبرداری و احداث سیلوی سبوس .......................................... کارخانه آرد تک ماکارون

 خاکبرداری و احداث سیلوی آرد................................................... کارخانه آرد تک ماکارون 

 همکاری با شهرداری در بخش راهسازی ، تونل سازی و قطار شهری 

 اجرای سیلوی ذخیره سازی گندم در بند امیرآباد 

 اجرای سیلوی ذخیره سازی گندم در بندرامام خمینی

 اجرای سوله .....................................................................نمایندگی سایپا در شهرقدس 

 اجرای ساختمان فروش ........................................................... .نمایندگی سایپا

 تعمیرات و باسازی بخش های مختلف...................................... نمایندگی سایپا 

 بتن ریزی و اجرای کف پوش اپوکسی........................................ نمایندگی سایپا 



         
 

 

 
 
 

 

 تعمیر و بازسازی بخش های مختلف شرکت ارتباطات کوه نور ..................................سید خندان

 تعمیر و بازسازی بخش های مختلف سایت پیام ،ارتباطات کوه نور..............................کرج

 اجرای ایزوگام و فضای سبز پشت بام ......................................ارتباطات کوه نور  سیدخندان

 اجرای آسفالت و جدول سازی ....................................................سایت پیام ، ارتباطات کوه نور 

 تخریب و اجرای مجدد ویال ............................................................... دماوند

 اجرای استخر .................................................................................... دماوند

 اجرای رمپ و پارکینک ..................................................................... نقاط مختلف تهران

 اجرای نمای ساختمان ........................................................................ نقاط مختلف تهران

 اجرای کابینت و جابجایی فضای آشپزخانه با اتاق خواب.................... پل چوبی

 تخریب و اجرای مجدد  بنای مسکونی ............................................... جنت آباد مرکزی 

 و دیگر خدمات انجام شده و قابل مشاهده  در وب سایت 

 

 

 

 


